Natália Andréa de Carvalho
____________________________________________________________________________

Dados pessoais
Nascimento

20/05/1988

Endereço residencial

E-mail:

Avenida Obedy Cândido Vieira
Central Park – Cachoeirinha-RS
Telefone: 051 993150147
natimba8@yahoo.com.br

Objetivo
Atuar na área de Química em uma empresa que proporcione oportunidade de
crescimento profissional.

Perfil Profissional
Alta capacidade de aprendizagem, análise e resolução de problemas e, de trabalho em
equipe ou individual. Prática na execução de multitarefas e bom relacionamento com todos os
níveis hierárquicos.

Formação acadêmica
- Mestrado em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Porto Alegre, Brasil
Conclusão: 2014

- Graduação em Química Licenciatura.
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Porto Alegre, Brasil
Conclusão: 2011

- Graduação em Química Industrial.
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil
Conclusão: 2011

____________________________________________________________________________

Atuação profissional
1. Útil Química
2 anos -Função: Analista de Laboratório
___________________________________________________________________________
Atividades
- Responsável pelo setor de controle de qualidade e Pesquisa e Desenvolvimento de produtos;
- Análise e liberação de produtos para envase e de produtos já acabados;
- Análise de matérias-primas e todos materiais utilizados na fabricação do produto final;
- Coordenação das equipes de produção e limpeza;
- Inspeções das linhas de produções;
- Realização de auditorias internas e acompanhamento de auditorias externas.
- Treinamentos de Boas Práticas de Fabricação;
- Responsável pela distribuição e estoque de Epis, assim como o seu correto uso pelos
funcionários;
- Desenvolvimento de novos fornecedores e acompanhamento dos já existentes;

- Rotinas laboratoriais de controle de qualidade, segurança do trabalho, ambiental e
administrativas;
- Controle da estação de tratamento de efluente;
- Acompanhamento e elaboração de documentações ( Renovação de alvarás, desenvolvimento
do mapa mensal da polícia federal, relatórios da FEPAM, relatório de não-conformidade, planos
de ação e prevenção, notificações e registros de produtos nos órgãos competentes entre
outros documentos).

2. Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
3 anos- Mestrado
Atividades
- Pesquisa bibliográfica;
- Preparação e padronização de soluções;
- Sínteses em escala laboratorial;
- Análise de produto por diversas técnicas (MEV, Raio-X, Infravermelho);
- Desenvolvimento de relatórios e prestações de contas;
- Apresentações de trabalhos e aulas;
- Práticas de rotinas laboratoriais e administrativas.

3.

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS
__________________________________________________________________

2 anos- Função: Monitora
Atividades
- Preparo de soluções;
- Organização dos materiais para as alas laboratoriais;
- Separação de vidrarias
2 anos- Função: Bolsista de iniciação científica
Atividades
- Pesquisa bibliográfica;
- Preparação e padronização de soluções;
- Sínteses em escala laboratorial;
- Análise de produtos por diversas técnicas (titulação, DSC, Infravermelho);
- Desenvolvimento de relatórios;
- Apresentações de trabalhos

___________________________________________________________________________

Idiomas
Inglês
Nível: Avançado
_________________________________________________________________________

Conhecimentos
1. Word, Excel, PowerPoint, Origin, Internet explorer;
2. Regras de segurança de trabalho, normas ambientais,
Fabricação;
3. Pesquisa e Desenvolvimento de novos produtos;

ISO 9001 e Boas Práticas de

4. Formulações de produtos saneantes;
5. Auditorias internas.

